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Året 2009 går mot sitt slut och här kommer lite information om
vad som hänt sedan förra numret av Byabladet.

Byavandring
Ett stort antal Onslundabor mötte upp på vår byavandring.
Ingar och Bertil berättade om fastigheterna längs Lantmannavägen,
vilka som bott där och vilka verksamheter som bedrivits.
Kvällen, som avslutades med kaffedrickning och fotovisning blev
mycket uppskattad, och önskemål om en uppföljning av andra
områden i byn framfördes.

Lantmannavägen
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Grillfesten
Som vanligt bjöd vi våra medlemmar på helstekt gris med
tillbehör i Järnvägsparken, och precis som tidigare år var det
vackert väder, god mat och hög stämning.

Temakväll trädgård
Christer Nilsson från Trädgård Total AB ställde välvilligt upp och
svarade mycket kunnigt på ett stort antal Onslundabors frågor om
trädgårdsproblem. Trädgård Total AB är ett nytt företag som etablerat sig i Onslunda och som namnet antyder sysslar med allt som rör
trädgård. Christer har tidigare drivit en plantskola i Malmöregionen
och vi önskar hans nyetablering i Onslunda lycka till.
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Österlen lyser
I år satte vi ut 220 marchaller längs Lantmannavägen, tände
julbelysningen på hotelltomten där vi också bjöd på varm korv.
Idrottsplatsen var belyst fram till klockan 22 och
Anki och Börje hade dagen till ära kvällsöppet i sin nya borstbutik
och caféet som numera finns i företagets lokaler vid Lantmannavägen, och som blev mycket välbesökt.

Fler Nyetableringar
Lagom till jul öppnade Lotte och Calle Lundberg Åsgårds
Gårdsbutik, där man kommer att sälja produkter av lamm
uppfödda på egna gården samt dinkelmjöl även detta från
egna odlingar. Vi önskar även Lotte och Calle lycka till.

Julfirande
Första advent önskade vi alla som mött upp på torget för att se
när granen tändes, en God Jul, samt bjöd på glögg och
pepparkakor. Även Solveigs skötebarn Julbocken hade
kommit på plats.
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Dagar att lägga på minnet
JULAFTON
Ni som vill ha lite frisk luft samt packa
julmaten är välkomna till torget på julafton där det blir
en stunds dans kring granen klockan 20.00.
ÅRSMÖTE i Församlingshemmet den 17 februari kl 19.00
VÅRFEST i OIF:s klubbvilla den 6 mars. God mat,
dans till bra orkester samt hög stämning utlovas.
Se kommande annonsering.

Samarbete med Hushållningsgillet
Vi har deltagit i Hushållningsgillets Gökotta, utflykt och visning
av Ilstorps Gårdsslakteri samt visning av Christnehovs
våtmarksprojekt Borstakärr, brännbollskväll på idrottsplatsen,
utflykt till Christer Palms gård och visning av robotmjölkning,
samt under hösten bowling i Tomelilla.

Till sist vill vi önska alla en riktigt

GOD JUL
och
ett GOTT NYTT ÅR.
Text: Bertil Malmborg
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